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Θεσσαλονίκη 15-02-2017 

                                                                                        Αρ. Πρωτοκόλλου: 39  

Αγαπητοί φίλοι, 

  

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 η «ΣΥΖΩΗ» θα συμμετάσχει στον 12ο Διεθνή Μαραθώνιο 

«Μέγας Αλέξανδρος» με την «ομάδα δρόμου της ΣΥΖΩΗΣ» (Syzoi running team) και 

προσκαλεί όσους θέλουν να ενταχθούν σ’ αυτή: 

        Τρέχοντας στις διαδρομές των 42, των 10 ή των 5 χλμ., ή  

        Περπατώντας στις διαδρομές των 10 ή των 5 χλμ.  

 

Το κόστος εγγραφής/άτομο για τρέξιμο στη διαδρομή των 42 χλμ είναι 30 ευρώ.  

Το κόστος εγγραφής/άτομο για τρέξιμο ή περπάτημα στις διαδρομές των 10 χλμ και 5 χλμ 

είναι 15 ευρώ (από τα ποσά αυτά 5 ευρώ πηγαίνουν στο ταμείο της «Συζωής»). 

 

Επιθυμία μας είναι η «ομάδα δρόμου της Συζωής» να στηθεί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Όσο 

περισσότεροι εγγραφούν στην «ομάδα δρόμου της Συζωής», τόσο περισσότερο θα δυναμώσει η 

παρουσία και η διάδοση του έργου του Συλλόγου. 
 

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSbdFurcRz6BI6VQz-
Woma98eUt0XlYP_AdziN2X7xPIT6iQ/viewform  

ή με άμεση συμπλήρωση γραπτής αίτησης στα γραφεία του Συλλόγου μας Ροδοπόλεως 5, 

τέρμα οδού Πόντου στην Καλαμαριά καθημερινά 9.00 – 15.00 (ύστερα από συνεννόηση). 

 

 Για να είναι έγκυρη η εγγραφή θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η αίτηση και να έχει 

κατατεθεί το αντίτιμο της συμμετοχής στους παρακάτω λογαριασμούς, μέχρι Παρασκευή 3 

Μαρτίου 2017: 

Εθνική, αρ. λογ. 210/481209-31 (IBAN: GR35 0110 2100 0000 2104 8120 931) 

Πειραιώς, αρ. λογ. 5269-034413-301 (IBAN: GR98 0172 2690 0052 6903 4413 301) 

Eurobank, αρ. λογ. 0026.0118.47.0200587875 (IBAN: GR51 0260 1180 0004 7020 0587 875) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΖΩΗ (στην Αιτιολογία Κατάθεσης συμπληρώστε το Επίθετό σας και τη λέξη 

Μαραθώνιος) 

 

Πληροφορίες: 2310460777, Ελένη Χαρίση, γραμματεία «ΣΥΖΩΗΣ» 

Περισσότερες πληροφορίες για τους αγώνες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.atgm.gr  

 

 

Με εκτίμηση,  
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